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APIE ŽALŲ POLITIKĄ
Žalų vertinimo politika – automobilių pažeidimų aprašas, skirtas užtikrinti skaidrų, aiškiai apibrėžtą ir objektyvų skirtingų situacijų
nuostolių ir žalų vertinimą. Šio aprašo pagalba SPRINT LINE darbuotojas laikosi žalų vertinimo politikos standartų, o klientas yra
tinkamai supažindintas su vertinimo metodika bei numatomomis patirtų nuostolių kainomis.
Atkreipkite dėmesį! Atsiradus bet kokiam automobilio defektui/gedimui - kreipkitės SPRINT LINE bendruoju
telefonu +370

46 397 777 Susisiekti galite 24 val. / 7 dienas per savaitę

SPRINT LINE specialistai užtikrins automobilio techninį paruošimą ir remonto organizavimą visose Europos
Sąjungos šalyse.

ĮVYKIAI
Draudiminis įvykis: draudiminiu įvykiu laikoma, kai:
✓ Žinomos tikslios įvykio aplinkybės, tiksli įvykio vieta ir laikas;
✓ Apie įvykį pranešta vietos policijai arba pagal teisės aktus yra užpildyta ir SPRINT LINE pateikta eismo įvykio deklaracija;
✓ Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta SPRINT LINE darbuotojui, pateiktas raštiškas įvykio paaiškinimas (žiūrėti priedą
„Paaiškinimas dėl eismo įvykio“) ir tvarkingai pateikti bei užpildyti kiti su įvykiu susiję dokumentai;
✓ Įvykis nėra laikomas nedraudiminiu pagal draudimo bendrovės taisykles;
Atitikus visas sąlygas klientas apmokestinamas ne daugiau, nei nurodyta KASKO franšizės suma pasirašytoje nuomos
sutartyje ir yra laikomasi draudimo kompanijos taisyklių. Sąskaita faktūra klientui išrašoma po defekto bei žalos
nustatymo ir defektacijos akto suformavimo.

SVARBU!
Jei klientas nėra kaltas dėl eismo įvykio ir yra nustatytas asmuo atsakingas už padarytus nuotolius, ko pagrindu
draudimo bendrovė turi realią galimybę subrogacijos teise juos išieškoti iš kaltininko, išskaita (franšizė)
SPRINT LINE sprendimu gali būti netaikoma.

Nedraudiminis įvykis: nedraudiminiu įvykiu laikoma, kai:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

apie įvykį nėra pranešta policijai
apie įvykį nedelsiant nebuvo pranešta SPRINT LINE
nėra tikslių įvykio duomenų (tikslių aplinkybių, įvykio datos, vietos);
neužpildyti (ar pateikti pavėluotai) reikiami dokumentai,
žala padaryta dėl netinkamų automobilio valdytojo veiksmų ar netinkamos automobilio eksploatacijos bei priežiūros;
kitomis aplinkybėmis, kuomet įvykis pagal draudimo bendrovės taisykles laikomas nedraudiminiu (pvz. sugadintos automobilio
salono detales, įvykio metu automobilio vairuotojas buvo neblaivus, pasišalino iš įvykio vietos ar kt. Žr. nuomos sutartyje bei
draudimo bendrovės taisyklėse).
Nedraudiminio įvykio atveju klientas privalo apmokėti visą žalos dydį, lygų automobilio serviso išrašytos sąskaitos už
remonto darbus dydžiui, o automobilio visiško sunaikinimo atveju – visą automobilio vertę.
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NUSIDĖVĖJIMAS
NATŪRALUS NUSIDĖVĖJIMAS
Natūralus nusidėvėjimas – defektai ir gedimai, atsiradę dėl normalaus transporto priemonės naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir
paprastai gali būti būdingi kitoms tokios pat eksploatacijos trukmės transporto priemonėms ir kitam tokios pačios eksploatacijos trukmės
ir nusidėvėjimo turtui.
Defektai ir pavyzdžiai (sąrašas nebaigtinis):
✓

✓
✓
✓

Maži dažų sluoksnio nežymūs defektai, smulkios iki 2 mm įdaužos, atsiradusios kai iš priešais važiuojančio
automobilio ratų pakyla ir atsitrenkia įvairūs smulkūs akmenukai (pvz. ant automobilio kėbulo, tačiau turi nesimatyti
atviro metalo arba rūdžių) (Pav. 1,5)
Kai subraižytas paviršinis dažų lako sluoksnis, dėl neišvengiamo žmogaus sąlyčio su esamu paviršiumi (pvz. užvedimo
spynelė, dėl dažno rakto naudojimo) (Pav. 2)
Nežymūs salono vidinių apdailos detalių defektai, kai detalė nėra suskilusi, ar kitaip deformuota. Gali atsirasti dėl natūralaus
sąlyčio su vežamais daiktais (Pav. 3,4)
Kiti defektai, telpantys į žalų vertinimo įrankio neapmokestinamąsias ribas (yra išimčių, daugiau – žalos vertinimo įrankis
skyriuje).

4

NENATŪRALUS NUSIDĖVĖJIMAS
Nenatūralus nusidėvėjimas – defektai ir gedimai, atsiradę dėl netinkamo transporto priemonės naudojimo t.y. ne pagal tikslinę
paskirtį ir paprastai nėra būdingi ir kitoms tokios pačios eksploatacijos trukmės ir nusidėvėjimo transporto priemonėms..
Defektai (sąrašas nebaigtinis):
✓ Žymės ir paviršutiniai įbrėžimai, kurių negalima pašalinti valymo metu nepažeidžiant lako, dažų arba plastmasinių paviršių;
✓ Sulaužytos arba pažeistos dekoratyvinės apdailos, statramsčiai, purvasaugiai;
✓ Įskilimai, įlenkimai, gilūs įbrėžimai, deformuotos puošybinės juostelės (paaiškinimas „moldingas“);
✓ Kiti defektai, netelpantys į žalų vertinimo įrankio neapmokestinamąsias ribas.

Pavyzdžiai:
Veidrodėlio struktūros defektai, kai skilęs korpusas, nefunkcionuojantis veidrodėlio mechanizmas arba skilęs dangtelis (Pav. 1)
Automobilio šoninių durelių apdailos detalės defektas, sulaužyti tvirtinimo laikikliai, pažeista detalės struktūra (Pav. 2)
Priekinių apdailos grotelių defektai, įskilimai, tvirtinimo elementų defektai (Pav. 3)
Automobilio galinio žibinto sudužimas (Pav. 4)
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ŽALOS VERTINIMO ĮRANKIS1
SPRINT LINE automobilio defektų vertinimui VISUOMET naudoja unikalų įrankį, leidžiantį nustatyti smulkius kėbulo defektus.
Žalos vertinimo įrankio pagalba klientai yra supažindinami su SPRINT LINE toleruotinomis neapmokestinamomis defektų ribomis,
kurios yra laikomos natūraliu nusidėvėjimu.

ŽALOS ĮRANKIO RIBOS
1 cm apskritimas: Priekinio stiklo įdaužos telpančios į šį apskritimą nėra apmokestinamos.
2,5 cm apskritimas: Kėbulo įbrėžimai, kurie telpa į apskritimą ir nesipoliruoja nėra apmokestinami.
5 cm apskritimas: Kėbulo įlenkimai, kuriems ištiesinti nebūtinas dažymas ar detalių keitimas, nėra apmokestinami.

SVARBU!
Visi defektai, telpantys pagal pobūdį į nurodytų apskritimų ribas yra neapmokestinami, išskyrus tuos atvejus,
kai sugadinimas gali ateityje įtakoti kitų detalių sugadinimą, nusidėvėjimą arba yra vieno įbrėžimo
nevientisumas (pvz. įbrėžimas kaip punktyrinė linija).

1

Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti žalos vertinimo įkainius, neapmokestinamąsias žalos vertinimo ribas bei įrankio naudojimosi tvarką ir pobūdį.
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Visi defektai nuotraukose fiksuojami žalos įrankio pagalba. Pateikiamas pavyzdys kaip atrodo užfiksuotas vaizdas žalos įrankio
pagalba.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŽIŪRA
Transporto priemonių priėmimo ir atidavimo momentu yra nuolatos apžiūrimos ir fotografuojamos automobilių kėbulo, vidaus, išorės
ir kt. dalys. SPRINT LINE siekia užtikrinti kokybišką ir skaidrią žalų vertinimo politiką, kuri būtų aiškiai suprantama mūsų klientams.

AUTOMOBILIO IŠORINĖS DALIŲ FOTOGRAFAVIMAS
SPRINT LINE programėle fotografuojama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

automobilio priekio kairė pusė
automobilio priekio dešinė pusė
automobilio padangų protektoriaus gylis
automobilio galo dešinė pusė
automobilio galo kairė pusė
automobilio stogas
automobilio atsarginis ratas
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AUTOMOBILIO SALONO FOTOGRAFAVIMAS
SPRINT LINE programėle fotografuojama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

priekinės sėdynės ir panelė
prietaisų skydelis su įjungtu degimu, fiksuojamas odometras ir degalų lygis;
galinės sėdynės
bagažinė
lubos
pirmosios pagalbos rinkinys
kėliklis (paaiškinimas „domkratas“) ir spec. raktai

SVARBU!
Pagal automobilio valstybinį numerį visos nuotraukos saugomos ties kiekvienu automobiliu verslo valdymo
sistemoje.
Sistemoje atsispindi visi istoriniai duomenys, todėl automobilio išdavimo ir grąžinimo momentu fiksuojamos
nuotraukos sumažina klaidų tikimybę - neužfiksuoti naujai atsiradusių defektų.
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DEFEKTAVIMAS
UŽFIKSUOTŲ DEFEKTŲ ŽENKLINIMAS
SPRINT LINE specialistai, atlikdami automobilio defektaciją, nepašalintų defektų vietas pažymi lipduku “UŽFIKSUOTA” (Pav. 2).
Taip vykdoma stebėsena ir pateikiamas aiškumas naujam klientui, užtikrinant, kad defektas jau yra užfiksuotas.

SPRINT LINE atsakingas asmuo privalo užklijuoti lipduką tuo atveju, jei pažeidimas nėra pašalintas automobilio atidavimo
nuomai metu. (Pav. 1 ir 2)

DEFEKTACIJOS AKTAS
Defektacijos aktas – tai dokumentas, kuriame yra aiškiai ir glaustai aprašoma ir pateikiama visa reikalinga informacija apie
užfiksuotus defektus, jų pobūdį, kainą, pridedant ir vaizdinę medžiagą
Automobilio defektacijos akte nurodoma:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kliento pavadinimas;
Projekto pavadinimas;
Automobilio valstybinis numeris;
Užsakymo numeris;
Defektų sąrašas su įvertinta atstatymo/remonto kaina;
Defektų vaizdinė medžiaga (nuotraukos).

Automobilio defektacijos aktas formuojamas šiais atvejais:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Užfiksavus naujus išorės defektus;
Užfiksavus naujus salono defektus;
Užfiksavus naujus automobilio stiklo defektus;
Užfiksavus naujus bagažinės skyriaus defektus;
Užfiksavus dalies komplektacijos (gesintuvas, domkratas, vaistinėlė ir t.t.) praradimus;
Užfiksavus grąžintą transporto priemonę nepilnu degalų baku.
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UAB "RNDV LOGISTICS" Įmonės kodas 302561405 PVM mok. kodas LT100005741618
Baltijos pr. 8B, Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 46 397777 El.p: info@sprintline.eu
www.sprintline.eu
Automobilio defektacijos aktas / Vehicle Defect Act Nr. {Case ID}
Bylos numeris / Case Number
{Case ID}
Data / Date

{Date of violation}

Klientas / Customer

{Account name}

Valstybiniai nr. / Licence plate number

{Licence plate}

Projektas / Project

{Project}

Užsakymo numeris / Booking Number

{Car Booking}

Apibūdinimas / Description

Reikalingas detalės
keitimas / Part
replacement needed

Reikalingas detalės dažymas /
Paintwork needed

Suma, Eur / Amount, Eur

{Text}

{Checkbox}

{Checkbox}

{Number}

{Text}

{Checkbox}

{Checkbox}

{Number}

{Text}

{Checkbox}

{Checkbox}

{Number}

Nuotrauka 1

Nuotrauka 2

Nuotrauka 3

Nuotrauka 4

Išrašęs asmuo / Created by: {Administrator name}. Tel.: {Administrator mobile}.
E-Mail: {Administrator email}.
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DEFEKTAI (tipai ir įkainiai)
DEFEKTAI PAŠALINAMI POLIRAVIMO BŪDU
Automobilio kėbulo poliravimas, tai specialių priemonių ir mechaninio įrankio pagalba atstatomas automobilio lako sluoksnis ir dažytų
detalių lygumas bei blizgesys. Poliravimo priemonių pagalba galima panaikinti smulkius įbrėžimus, kaip pateikta nuotraukose.

PRIEŠ

PO

POLIRAVIMO KAINA PRIKLAUSOMA NUO ĮBRĖŽIMO ILGIO CM

DEFEKTO ILGIS, CM

ATSTATYMO KAINA, € (0% PVM)

0-15
15-40
40-100

0€
40 €
60 €

100-200

80 €

>200

120 €

SVARBU!
Atskiri, skirtingomis aplinkybėmis padaryti poliruotini įbrėžimai iki 15 cm, yra neapmokestinami ir nesumuojami,
nepriklausomai nuo tokių įbrėžimų kiekio.
Ilgesnių kaip 15 cm defektų poliravimo kaina nustatoma sumuojant visų tokių defektų bendrą ilgį.

PVZ: rasti trys įbrėžimai, 1- 12cm, 2- 35cm, 3 - 18cm. Pirmasis įbrėžimas yra neapmokestinamas, nes jis yra iki 15 cm ilgio. Antrasis
ir trečiasis yra ilgesni nei 15 cm, todėl jų ilgius sudedame 35 + 18 = 53 cm ir pagal aukščiau pateiktą lentelę apmokestinama suma
sudaro 60 eurų.
PASTABA: poliravimo kainodara netaikoma defekto vietoje deformuotoms, sulankstytoms kėbulo dalims, kurių atstatymui reikalingas
detalės lyginimas arba keitimas ir dažymas. Tokių defektų atveju skaityti skyrių Įbrėžimai arba Dideli defektai.
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ĮBRĖŽIMAI
Įbrėžimai – siauro ploto dažų dangos defektai, kurie nėra atstatomi poliravimo pagalba, būtinas detalės dažymas, tačiau nėra
reikalingas detalės lyginimas ar keitimas (įvertina SPRINT LINE specialistas arba autorizuotas automobilių servisas)

Gilūs įbrėžimai – reikalingas dažymas

Variklio dangčio įbrėžimų matavimas su žalos įrankiu

Kiekvieno įbrėžimo atveju, defekto vieta pirmiausia poliruojama. Jeigu įbrėžimas yra gilus ir jo nėra galimybės pašalinti poliravimo
būdu, įbrėžimo ilgis yra pakartotinai matuojamas ir fotografuojamas žalos įrankio pagalba, galutiniam defekto dydžiui įvertinti.
Įbrėžimai matuojami ir apmokestinami kiekvienam atskiram automobilio įvykiui, t.y. skirtingu metu ir skirtingomis aplinkybėmis
padaryti įbrėžimai fiksuojami ir apmokestinami atskirai. Įbrėžimai apmokestinami pagal lentelėje pateiktą kainodarą.
ATSTATYMO KAINA PRIKLAUSOMA NUO ĮBRĖŽIMO ILGIO CM

0 - 2,5

0€

2,5 – 10

50 €

10 – 15

100 €

15 – 30

150 €

SVARBU!
Įbrėžimai ant nedažomų struktūrinių kėbulo apdailos detalių (priekinio ir galinio bamperio, durų apdailos, ratų
arkos apdailos ir kt.) taip pat apmokestinami pagal pateiktą įbrėžimų lentelės kainodarą.

2

Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti žalos vertinimo įkainius, neapmokestinamąsias žalos vertinimo ribas bei įrankio naudojimosi tvarką ir pobūdį.
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DIDELI DEFEKTAI
Dideli defektai – defektai, kurių negalime atstatyti poliravimo pagalba, būtinas dažymas ir (ar) detalės lyginimas arba keitimas
SVARBU!
Didelių defektų atveju, kuomet pažeista detalės struktūra, funkcija, detalė sulaužyta ir yra technologiškai
neremontuojama, yra apmokestinama viso remonto kaina.
Jeigu defektas gali būti laikomas draudiminiu įvykiu ir jei klientas nedelsiant yra pranešęs apie defektą,
pateikęs įvykio paaiškinimą, priežastis ir visus reikiamus dokumentus, tokiu atveju defektas remontuojamas per
draudimo bendrovę, klientui išrašoma tik franšizės dydžio bauda.

STIKLŲ DEFEKTAI
Priekinio stiklo įdaužos visuomet fotografuojamos su žalos įrankiu, naudojant jame esančius įdaužų tolerancijos apskritimus.
Priekinio stiklo įdaužos ar įskilimo atveju, klientas per 24 h nuo defekto atsiradimo privalo pateikti įvykio paaiškinimą, nurodant įvykio
laiką, vietą, aplinkybes, bei pateikti su įvykiu susijusius dokumentus (vairuotojo pažymėjimo kopiją, policijos pažymą (jei registruota)
ir kt. Tokiu atveju stiklo žala registruojama draudimo bendrovėje. Klientui to nepadarius, stiklo defektai apmokestinami pagal žemiau
lentelėje pateiktą kainodarą.
SVARBU!
Priekinio stiklo įdaužoms ar skilimui franšizė yra netaikoma, o žala apmokestinama pagal lentelėje pateiktą
kainodarą. Kitų automobilio stiklų defektams taikoma franšizė pagal nuomos sutartį arba pilna remonto kaina.
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STIKLO ĮDAUŽŲ KAINŲ NUSTATYMAS
APRAŠYMAS

NR.

KAINA €

VERTINIMAS

1

Priekinio stiklo įdauža, kuri ≤ 1 cm

Klientui nėra apmokestina

2

Remontuotina priekinio stiklo įdauža nuo 1 cm Klientui nepateikus duomenų
iki 2,5 cm
apmokestinama

3

Priekinio stiklo įdauža > 2,5 cm arba įskilimas

4.

Šoninio stiklo dūžis arba neremontuotinas Apmokestinama visais atvejais
defektas

Klientui
nepateikus
apmokestinama

0€
30 €

duomenų Remonto kaina

Remonto kaina (jei klientas
nepranešė) arba franšizė (jei
klientas pranešė apie įvykį)

PASTABA: stiklo žaloms nepriskiriami automobilio žibintų, posūkio žibintų, veidrodžių stiklų, stoglangių įskilimai ar dūžiai,
nepriklausomai kokiomis aplinkybėmis šios detalės buvo apgadintos. Tokių detalių defektai apmokestinami remiantis Didelių defektų
tvarka.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SALONO DEFEKTAI
Automobilio salono defektai, tai salono ir kitų vidaus detalių defektai padaryti vairuotojo ar keleivių dėl:
•

netinkamo automobilio naudojimo

•

naudojimo ne pagal tikslinę automobilio paskirtį

•

padaryti krovinio krovimo metu,

•

nemalonus kvapas

•

defektai sukelti dėl rūkymo transporto priemonėje.

SVARBU!
Transporto priemonės salone atsiradę defektai dėl akivaizdžios kliento kaltės yra apmokestinami (,,Salono defektų
kainoraštis“).
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SALONO DEFEKTŲ KAINORAŠTIS
APRAŠYMAS

NR.

KAINA €

1

Rūkymas salone

50 €

2

Pradeginta sėdinė ar kilimas iki 2cm

100 €

3

Pažeista bagažinės apdailos detalė 1vnt.

60 €

4

Prarastos arba sulaužytos salono detalės

Dalies kaina

Toliau pateiktose nuotraukose atkreipiamas dėmesys į skilusios, deformuotos ar pažeistos bagažinės dalies apdailos detales (Pav. 1),
rūkymo požymius salone ar pelenų pradegintas sėdynes (Pav. 2,3,4).
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PADANGŲ DEFEKTŲ PAVYZDŽIAI:

SPRINT LINE svarbus automobilio saugumas, todėl prieš atiduodant automobilį klientams atliekama nuodugni padangų būklės
patikra. Galimi padangų defektų pavyzdžiai:
✓

padangos ir kordo defektai. SPRINT LINE draudžia nuomoti automobilį su tokiomis padangomis, nes tai yra nesaugu (Pav. 1)

✓

automobilio ratlankio defektai, dėl kurių automobilio ratlankio vientisumas yra pažeistas ar deformuotas, todėl automobilio
nuomoti negalima (Pav. 2)

✓

matomi ratlankio gaubto defektai. Jei gaubtas yra deformuotas, įskilęs ar netvirtai laikosi jį būtina pakeisti sveiku arba pritvirtinti
su papildomomis sąvaržomis (Pav. 3)

✓

kiekvieno patikrinimo metu matuojamas padangų slėgis ir protektoriaus gylis. Nusidėvėjusios padangos keičiamos naujomis.
Siekiant didesnio saugumo SPRINT LINE taiko didesnius minimalaus leistino protektoriaus gylio normatyvus, nei reikalauja
teisės aktai. Pavaizduota, kaip reikia atlikti padangų protektoriaus matavimus. (Pav. 4)

✓

vidinėje padangos dalyje matomi konstrukcijos defektai atsiradę ilgai važiuojant žemu slėgiu (Pav. 5)
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PASTABA
Vienos ašies automobilio padangų protektorius negali
skirtis daugiau nei 2,5 mm, jei skiriasi – būtina keisti
abi tos ašies padangas.

PADANGŲ KEITIMO-REMONTO KAINA
Atsiradus automobilio padangos, ratlankio ar gaubto defektams vadovaujamės žemiau pateikta kainodara.
Pavadinimas
Kaina
Padangos keitimas

Padangos kaina + keitimo kaina

Ratlankio remontas

Remonto kaina

Ratlankio keitimas

Ratlankio kaina + keitimo kaina

Ratlankio gaubto keitimas (prarastas, deformuotas, įskilęs)

Ratlankio gaubto kaina

Ratlankio gaubto defektas (negali būti deformuotas ar įskilęs)

35 € be PVM
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ SALONO VALYMO KAINORAŠTIS
Salono valymas, tai procesas, kurio metu automobilis išvalomas sausu arba cheminiu būdu, išmetamos šiukšlės, išsiurbiami kilimėliai,
nuvalomos dulkės. Tai gali būti atsiradusios išpiltų skysčių dėmės, pritrinti maisto likučiai, purvas, dulkės, kiti nešvarumai. Automobilių
valymo paslaugos apmokestinamos pagal lentelėje pateiktą kainoraštį:
SALONO VALYMO ĮKAINIAI

NR.

1

KAINA, EUR
SU PVM

PRELIMINARUS
ATLIKIMO LAIKAS

Taikoma tik SPRINT LINE priklausantiems automobiliams.
Išsiurbiamas salonas, išpurtomi kilimėliai, nuvalomos dulkės nuo
panelės, nuvalomi langai.

0€

20 min

Taikoma klientų automobiliams. Išsiurbiamas salonas, išpurtomi
kilimėliai ir nuvalomos dulkės nuo panelės.

8€

20 min

APRAŠYMAS

VALYMO TIPAS

STANDARTINIS
automobilio valymas
EXPRESS

2
automobilio valymas

3

EXTRA
automobilio valymas

Išsiurbiamas salonas, išvalomi kilimėliai bei grindys, nuvalomos
dulkės nuo panelės, išsiurbiama bagažinė, nuvalomi langai ir
išvalomi durų slenksčiai, sausu būdu išvalomos sėdynės.

30 €

40 min

4

Sėdynės cheminis
valymas

Skaičiuojama už kiekvieną cheminiu būdu išplautą sėdynę atskirai.
Galinė trivietė sėdynė, skaičiuojama kaip trys sėdynės.

10 €

15 min

MAXI

Išsiurbiamas salonas, bagažinė, nuvalomos dulkės nuo panelių,
nuvalomi langai, išvalomi durų tarpai, cheminiu būdu plaunamos
visos sėdynės, durų apmušalai, grindys.

90 €

90 min

5
automobilio valymas

Nuotraukose pavaizduoti salono išpurvinimai, atitinkantys valymo paslaugos tipą.
Reikalingas sėdynės cheminis valymas

Reikalingas EXTRA valymas

Reikalingas STANDARTINIS valymas

Reikalingas MAXI valymas
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Priedas „Paaiškinimas dėl eismo įvykio“
PAAIŠKINIMAS DĖL EISMO ĮVYKIO
(ACCIDENT REPORT)
202__m. ___________ __ d.
1. Vardas, pavardė, gimimo data (Name, Surname, Date of Birth):
_______________________________________________________________________________________________

2. Transporto priemonės markė, valst. Nr. (Make/model of vehicle, registration plate number):
_______________________________________________________________________________________________

3. Įvykio data, laikas (Date and time of the accident): ____________________________________________________
4. Įvykio vieta (valstybė, miestas, gatvė/kelias, namo nr.):
(Place of accident, Country, City, Street/Road, house No.)
_______________________________________________________________________________________________

5. Įvykio paaiškinimas (Description of accident circumstances):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6. Automobilio apgadinimai (įvardinti visus su eismo įvykiu atsiradusius apgadinimus):
(Please describe damages to Your car related to the accident)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. Kito įvykio dalyvio duomenys (automobilio markė, modelis, valst nr., draudimo liudijimo Nr. ir kt.)
(Data of other participant, make, model of vehicle, registration plate number, insurance policy No., etc.):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Prie paaiškinimo pridedami dokumentai (Required additional documents):
•
•
•
•
•

Registracijos liudijimo kopija (Technical passport of the Vehicle, copy)
Jeigu kviesta policija – policijos dokumentų kopijos (Police report)
Eismo įvykio deklaracija (International accident report)
Vairuotojo pažymėjimo kopija (Driver’s licence copy)
Jeigu buvo fotografuota – įvykio vietos nuotraukos (Photos from scene of accident)

Vairuotojo vardas, pavardė, parašas: _________________________________________________________________
(Name, Surname, Signature)
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